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Patyčios Lietuvoje – viena opiausių problemų

Per 2018 m. „Vaikų linija“ sulaukė net 3291 skambučių patyčių tema.1

Lietuvoje patyčias patiria 29% berniukų ir 26% mergaičių (Pasaulio sveikatos 

organizacija, 2018).2

1. Vaikų linija. Metinė veiklos ataskaita 2018 m.

2. Patyčių tarp mokinių pradeda mažėti - toliau stabdyti patyčias kviečia sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ. 

Pranešimas žiniasklaidai 2019 01 17
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INSTRUCTIONS F

Pedagogų teigimu, jiems vis dar kartais trūksta žinių, kaip 

tinkamai reaguoti į patyčias mokykloje

Pagalbos įvykus patyčioms teikimo mokymus šiuo metu turėjo tik tos mokyklos, kurios

dalyvauja patyčių prevencijos programose (Olweus programa – 470 mokyklų3, „Friends“

programa – 20 mokyklų4).

Daugiau nei pusė Lietuvos pedagogų šiuo metu nėra apmokyti, kaip sistemingai teikti

pagalbą ir spręsti realius patyčių atvejus.

3. Sigita Kemerienė. Pranešimas „Olweus patyčių prevencijos programos dešimties metų kelias Lietuvoje“. Nacionalinė konferencija „Be patyčių 365“

4. Eglė Tamulionytė. Pranešimas „Friends“ programos įgyvendinimas Lietuvoje. Nacionalinė konferencija „Be patyčių 365“

5. 2018 m. lapkritį „Kurk Lietuvai“ atliktos mokytojų apklausos duomenys, N=104

60% pedagogų teigia, kad mokymai apie intervenciją būtų naudingi.5
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INSTRUCTIONS F

Užsienyje jau kurį laiką veikia internetinės mokymų apie

patyčias platformos
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INSTRUCTIONS F

Elektroninių mokymų teikiama nauda - akivaizdi

INDIVIDUALUS TEMPAS                                                          PRAKTIŠKUMAS

PRIEINAMUMAS                                                                       GREITIS

MAŽESNĖS IŠLAIDOS                                                             INTERAKTYVUS TURINYS
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INSTRUCTIONS F

Įvykdytos focus grupės su 5 savivaldybių pedagogais ir

švietimo pagalbos specialistais

◄ Vilniaus miestas

◄ Panevėžio rajonas

60 mokytojų

◄ Klaipėdos miestas

◄ Tauragės miestas

◄ Utenos miestas
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1 - 1.5 val.

Dažniausiai kylančios problemos ir

iššūkiai, sprendžiant patyčių atvejus

(DUK)



INSTRUCTIONS F

Sukurta nemokama internetinė mokymų platforma

pedagogams „REAGUOK.LT“
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INSTRUCTIONS F

Mokymai suskirstyti į 19 temų, kurių kiekviena trunka

apie 30 minučių, priklausomai nuo individualaus tempo

◄ Interaktyvus mokymų turinys

◄ 20 vaizdo paskaitų su ekspertais

◄ Mokymų baigimo pažymėjimas
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INSTRUCTIONS F

Platformoje galima rasti ne tik mokymus, kaip reaguoti į

patyčias, bet ir kitą naudingą informaciją

◄ Patyčių atvejų analizes  

◄ Dažniausiai užduodamus klausimus (DUK)

◄ Pamokų planus

◄ Kontaktų žemėlapį

◄ Naudingą literatūrą
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INSTRUCTIONS F

Platforma pasitarnaus tiek mokyklų bendruomenėms, tiek

viešosioms institucijoms
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Mokytojams: profesinio tobulėjimo įgūdžiai patogiu formatu, akredituoti mokymai ir
pažymėjimas, mokytojo rolės stiprinimas

Moksleiviams: laiku suteikta pagalba, išaugęs pasitikėjimas pedagogais ir švietimo
pagalbos specialistais

Atsakingoms institucijoms: palanki erdvė edukuoti švietimo įstaigas nepriklausomai nuo
laiko ir vietos, mažesnės finansinės sąnaudos, galimybė atnaujinti turinį, rinkti statistiką



INSTRUCTIONS F

Platforma papildo pirmąją iniciatyvą „Patyčių dėžutė“
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„Reaguok.lt“ ir „Patyčių dėžutė“ bus pasiekiamos jau rugsėjo

mėnesio pabaigoje
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Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

internetinėje svetainėje adresu:

www.smm.lt
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Dėkojame
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ

KAMILA GASINSKA            gasinskakamila@gmail.com         +370 600 54163

LAURA VARSLAUSKAITĖ    laura.varslauskaite@gmail.com +370 679 22545
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